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INTRODUÇÃO

 A Residência de Medicina de Família e Comunidade e Multiprofissional em Saúde
da Família da FESF-SUS/FIOCRUZ visa propiciar uma formação crítico-reflexiva de
profissionais da área da saúde do ponto de vista ético, político e técnico científico
para atuarem no campo da Atenção Primária à Saúde, com vistas a consolidação das
Redes de Atenção à Saúde;

 Iniciou suas atividades em Camaçari em 2015;

 Atuam na Região 4 de Saúde, abarcado 6 USF: USF PHOC III, USF PHOC CAIC,
USF Parque das Mangabas, USF Piaçaveira, USF Nova Aliança e USF Verde
Horizonte;



INTRODUÇÃO

 Perfil dos profissionais:

Equipe mínima da ESF: médico, enfermeiro, cirurgião-dentista;

NASF: nutricionista, fisioterapeuta, professor de educação física e psicólogo;

Apoio institucional: sanitarista;

 Inserção:

Aprovação em processo seletivo via edital específico, através de prova objetiva
de múltipla escolha;

 Duração: 24 meses



INTRODUÇÃO

Caracterização da atuação:

 Duração: 24 meses

 1º ano: imersão na ESF;

 2º ano: Estágio optativo e eletivo nos diversos serviços de saúde da Rede;

 Ao final de cada estágio, os residentes devem apresentar um produto construído a

partir da sua vivência no campo de estágio;

 Durante todo o programa de Residência há acompanhamento por preceptores,

apoiadores institucionais e matriciais.



OBJETIVOS

 Demonstrar as contribuições da Residência de Medicina de Família e Comunidade e

Multiprofissional em Saúde da Família para o fortalecimento das ações de Saúde do

Trabalhador no município de Camaçari – BA;

 Apresentar os produtos elaborados pelos residentes no decorrer dos seus estágios

no CEREST Camaçari;



METODOLOGIA

 Relato de experiência, com abordagem qualitativa, produzido a partir da inserção
dos residentes oriundos do Programa de Residência em Saúde da Família FESF-
SUS/FIOCRUZ, no CEREST Camaçari, no período de 2016 a 2019.

 Durante o estágio: apresentação do serviço, disponibilização de material
bibliográfico, inserção nas ações desenvolvidas pela CEREST, participação em rodas
de conversa e treinamento de temas afins à ST;

 Final do estágio: entrega de um produto com relevância para o campo de estágio e
para a USF de referência.



RESULTADOS

Produtos:

 Elaboração de cartaz com fluxo de notificação de ADRT;

 Diagnóstico da percepção dos trabalhadores de saúde de Camaçari sobre o CEREST
e ações de Saúde do Trabalhador no município;

 Apresentação teatral sobre Saúde do Trabalhador, abordando LER/DORT e Assédio
Moral;



RESULTADOS

Folder com esclarecimento de dúvidas 

e fluxo de notificação para as UPAS

Livro de bolso com resumo dos 

protocolos e esclarecimentos de 

dúvidas sobre ST



RESULTADOS

 Elaboração de planilha de referência e contra-referência das Unidades de Saúde;

 Investigação das condições de saúde e trabalho dos servidores da saúde de Camaçari;

 Elaboração de ficha de notificação de doenças e acidentes com suspeita de relação

com o trabalho, não passíveis de notificação no SINAN;

 Elaboração de um guia para análise local da situação de saúde do trabalhador;

 Elaboração de cartilha sobre Saúde Mental e Trabalho;



RESULTADOS



RESULTADOS

 Realização de mapeamento produtivo do território para norteamento de ações de

vigilância em Saúde do Trabalhador;

 Elaboração de ficha de notificação de esporotricose, com campos que contemplam

possível relação com o trabalho;

 Elaboração de folders educativos para os trabalhadores identificados no território,

de acordo com as ocupações predominantes;



RESULTADOS



OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

 “Quem não é visto não é lembrado!” – motivou produção do calendário do CEREST

 Cordel sobre o acidente da Farmácia Pague Menos – gerou cordel impresso e spot
divulgado nas redes sociais

 Realização de estudos de caso – propiciou a inserção de estudos de caso como
estratégia de educação permanente para facilitar a apropriação de conceitos
relacionados à saúde do trabalhador e exercício prático da condução dos casos



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Impactos positivos:

 Maior aproximação e articulação com a RAS, para prevenção e promoção da saúde dos
usuários do SUS, a partir de uma visão integral do sujeito;

 Estimulou o desenvolvimento de novas estratégias de matriciamento em ST, considerando
as características de cada nível de atenção;

 Maior divulgação e visibilidade das ações do CEREST;

 Motivação dos profissionais da equipe do CEREST;

 Ampliação do olhar dos profissionais do CEREST a respeito da dinâmica das Unidades de
Saúde;



CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Fortalecimento do apoio matricial em Saúde do Trabalhador na RAS;

 Maior procura dos profissionais para discussão de casos e matriciamento em Saúde
do Trabalhador;

 Ampliação do número de notificações realizadas pelas Unidades de Saúde
matriciadas;

 Possibilitou melhoria na assistência prestada aos trabalhadores, garantindo um
acompanhamento mais adequado, com maior resolutividade.



Imagens dos Residentes em Ação



LITERATURA DE CORDEL



É NO MOVIMENTO DE DAR AS MÃOS 

QUE CONSTRUÍMOS LAÇOS FORTES  

PARA  OFERECER O QUE TEMOS DE 

MELHOR A QUEM MAIS PRECISA.

GRATIDÃO!

cerest1camacari@gmail.com



GRATIDÃO...
A  TODOS QUE TEM 

CONTRIBUÍDO PARA 
O FORTALECIMENTO 

DESSAS AÇÕES!


